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5-a Beneluksa Esperanto-Kongreso

La nova stacidomo en Eindhoven. Ci estis znaljerniuta enz 1956. Lu urli-i-
tekto estis Ing. K. v. d. Gaast.

ALIC;O :
Ni petas aten-
ton! Je la 16-a

■- 	 de aprilo fini-
_\ 	 gas la dua ta-

rifo por aliĝi
al la kongreso.
Gis tiu tago la
kongreskotizo
estas ngd. 4,25
(60 b.fr.) ; pos-
te la kotizo su-

(77 b.fr.).
En la kongreslibro la LKK. planas

enpresigi la nomojn de ĉiuj partopre-
nantoj, kondiĉe ke ĝi sufiĉe frue dis-
ponas pri tiuj nomoj.

.r

"10 ^ É a 6 	
miĝas ngd. 5,50

' 7IeijIra
T/JD5CHR1FT VOOR ESPERANTO- ONDERWIJS EN -PROPAGANDA

L.K.K. FETAS FLAGOJN

Por ornarnigi la kongresan salonon
la L.K.K. petas alsendon de flagoj. Sek-
cioj kiuj disponas pri propra. Esperan-
to-flago bonvolu gin sufiĉe frue sendi
- gis la 1-a de junio laste - al la sekr-
ino de la L.K.K.: s-ino F. J. Bos - de
Pagter, Fockema Andreastr. 1, Eind-
hoven.

AKCEPTO DE LA KONGKESANOJ
La kongresanoj kiuj alvenos vagonare

en Eindhoven estos akceptataj en la
halo de la nova stacidomo.

KONGRESA PROGRAMO
Ne estas eble jam nun publikigi la

definitivan programon de la 5-a Bene-
luksa Esperanto-kongreso. Por la pro-
vizora programo bonvolu legi la decem-
bran numeron de ĉi tiu gazeto.

KOTIZOJ 1957
La kasisto petas ke la membroj kiel

eble plej baldaŭ pagu la kotizon por
1957, kiu estas por:

ĝeneralaj membroj F 5,-
samhejmanoj „ 2,50
abonantoj „ 3,50

Estas kelkaj membroj, kiuj pagis la
malnovan kotizon de la antaŭa jaro;
ili bonvolu baldaŭ krompagi la dife-
rencon.

Plej facile estas pagi gire en la kon-
to 34563 je la nomo de Alg. Penningm.
Ned. Esp. Ver. „L.E.E.N." Amster-
dam-Z.

VI .... KAJ UNIVERSALA
ESPERANTO ASOCIO

Kara leganto,
Feliĉe multaj gesamideanoj plenu-

mis nian peton pagi la kotizon por
U.E.A. jam antaŭ novjaro.

Tamen estas ankoraŭ geamikoj, ki-
uj forgesis plenigi ĝirilon por 1957.

Por ke (iu leganto estu informata
pri 	 la 	 sumoj 	 transigotaj 	 mi ilin 	 ĉi
sube por Nederlando kaj Belgujo:

Nederlanda j 	Belgaj
Guldenoj 	Frankoj

Dumviva Membro f 200.00
Patrono f 100.00
Membro-S•ubtenanto f 	 15.00 210.00
Membro Abonanto f	 10.00 110.00
Membro kun jarllbro f	 5.00 70.00
Simpla abono

je „Esperanto" f	 7.50 105.00
Membroj de LEEN rajtas depreni en

ĉiuj kategorioj f 0.25.
Por Nederlando vi transigu la mo-

non al ĉefdelegito J. Telling, Schiet-
baanlaan 106a, ROTTERDAM-C, pĉk.
2426.19.

Por Bclgujo R.B.L.E. al s-ro J. Soy-
eur, rue du chéne 91, Seraing, pĉk.
95894.

Por Belgujo FI.L.E. al s-ro F. Cou-
wenberg, Koninginnelaan 14, Blanken-
herge, pĉk. 4161.35.

Estas ankoraŭ multaj gesamideanoj,
(daftrigo sur p. 81



4Y.°UNIVERSAL
KONGRESO

DE ESPERANTO 
42-a Universala

Kongreso de Esperanto
Marseille • - 3-10 aŭgusto 1957 - Francujo

DINI
MARSEILLE 

Adreso: 32, Cours Estienne d'Orves, Marseille, Francujo.
Telefonoj : PRado 55-46; FErréol 98-18.
Telegrafo : Esperanto.
Banko: James Rosa, Marseille.
Girkonto : Groupe Esperantiste - Marseille 9: - -ro 156-15.

N-ro 5 	 OFICIALA KOMUNIKO Februaro 1957

LOTERIO : Al la loterio inter la unuaj mil kotizintaj kongresanoj estu al-
donitaj kiel novaj premioj kvin abonoj al la gazeto „La Pro-
greso". La premioj nun atingas entute la nombron de 41.

NOVA KUNVENO: Loka Logio de la Rito „Droit Humain" invitas la
framasonajn esperantistojn, apartenantajn al kiu ajn Rito, al
kunveno dum la Universala Kongreso. Vin turnu al:  Hypatie
(Esperanto), 24 rue Armand Bédarride, Marseille, Francujo.

AKCEPTO: La Urbo de Marseille, kunlabore  kun aliaj gravaj Institucioj
en Marseille, akceptos regale la kongresanojn.

GAZETARA SERVO: La Kongresa Gazetara Servo, la plej ampleksa  el
ĝisnunaj, komencis sian informadan aktivecon.

POSTKONGRESA EKSKURSO: La postkongresa ekskurso vizitos Korsi-
kon, patrujo de Napoleono. La veturado okazos per aviadilo
AIR FRANCE.

KONGRESA KASO: L.K.K. plu ne akceptas donacojn por Ia Kongresa
Kaso. Donacintoj kaj donacontoj povas elekti inter la Literatura
Kaso, Blindula Kaso kaj Adopta Kaso.

INFANA KONGRESETO: La Dua Internacia Infan-kongreseto, en la kadro
de la Universalaj Kongresoj, akceptos dumtage infanojn naski-
ĝintaj inter la 1/2/1951 kaj la 31/12/1943. Laŭ skriba atesto de
la gepatroj, la infanoj parolu Esperanton sufiĉe por interkom-
preniĝi. La provizora programo antaŭvidas ekskursojn al teraj
kaj maraj lokoj de la sunplena Provenco, ludojn, filmprojekci-
ojn, k.t.p. Aliĝkosto por la tuta semajno, inkluzive manĝojn,
3.000.- Fr. Por informoj vin turnu al s-ro F. Cadenel, 32 rue
George, Marseille, Francujo.

TEATRAJO: Teatra trupo de Marseille kun artistoj el Parizo ludos en
Esperanto la teatrajon „Topaze" de Marcel  Pagnol, membro
de la „Académie Franeaise".

STATISTIKO: (ĝis fino de januaro): Alĝerio 1, Aŭstrujo 13, Belgujo 9,
Brazilo 3, Britujo 50, Bulgarujo 5, Ĉehoslovakujo  2, Danlando
18, Finnlando 10, Francujo 222, Germanujo 62, Hispanujo  18,
Italujo 94, Jugoslavio 27, Japanujo 2, Maroko 4, Meksikio 2,
Monaklando 3, Nederlando 28, Norvegujo 5, Novzelando  2, Pol-
lando 3, Portugalujo 5, Saarlando 1, Svisujo 16, Svedujo  37,
Usono 3. Entute 645 el 27 landoj (Pasintjare 1080 el 41 landoj) .

Gian Carlo Fighiera
Konstanta Kongresa Sekretario
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Tutmonda Esperantista Junular-Organizo
13-a INTERNACIA JUNULAP-KUNVENO

27 julio-2 aŭgusto 1957 - Villeneuve-les-Avignon Francujo

C.

POSTKONGRESA EKSKURSO AL KORSIKO (10-13 aŭgusto 1957)
La postkongresa ekskurso al la insulo de belecoj, Korsiko, lando de Napoleono,

intencas doni al la kongresanoj la eblecon ĝui en kondiĉoj de granda komforto
la naturajn ĉarmojn de tiu Mediteraneo, kiu estas simbolo en la tuta mondo de
senkompara poezio.

La vojaĝo okazos per unuaklasa aviadilo AIR FRANCE kaj la ekskursantoj
logos en unuaranga Hotelo, meze de trankvila parko, en Ajaccio. La programo
lasas sufiĉe da libera tempo al la ekskursantoj, por ke ili laŭelekte partoprenu
en la diversaj distroj de la banlokoj: ĉefe la vesperoj povas esti gajigataj de la
multnombraj spektakloj en la CASINO kaj en la tipe kornaj kafejoj, kie kunve-
nas la plejparto de la gitaristoj. Dumtage la belaj plaĝoj de Ajaccio proponas
sin al plaĉa ripozo post la kongresaj laboroj. Speciala akompananto  de la Kon-
greso sin okupos pri la deziroj de la vojaĝantoj.

Helsingor
La internaciaj feriaj kursoj okazos

21-28.7 1957
en la internacia altlernejo de Helsin-
gái•, Danlando, ideala feria loko.

Prospekto senpage havebla ĉe
L. Friis,
Ingemannsvej 9,
Aabyhoj, Danlando.

La 9a Internacia
Fervojista Esperanto-Kongreso

okazos 11-17 V. 1957 en RIJEKA (Ju-
goslavio). Adreso: Rijeka, poŝtfako
95.

Aperis la dua oficiala bulteno, kiu
enhavas allogan programon.

Sabatun, 10 aŭgusto

Foriro de Marseille dummatene per
turisma aviadilo. Alveno en AJACCIO,
enloĝigo en la Hotelo kaj tagmanĝo.

Posttagmeze : vizito al la urbo kun
akompanado de loka gvidisto:  Domo de
Napoleono, Muzeo de Napoleono, Imp-
eriestra Kapelo, Muzeo Flesch (kolekto
de Korsikajoj) k.t.p. Proinenado ĝis la
Pointe de la Parata, de kie oni belege
alrigardas al la Iles Sanguinaires (san-
gavidaj insuloj). Reveno al la Hotelo.
Vespermanĝo. Libera vespero.

Dimanĉon, 11 aŭgusto
Foriro matene. Veturado per aŭtobu-

so laŭlonge de la Route du Littoral al
Cargèse. fondita de greka kolonio. Ri-
gardado de la greka kaj latina preĝejoj.
Alveno al Piana, kun ĝiaj mirindaj
„Caianches ", idiliaj fjordetoj rokaj kaj
kuriozformaj, ornamitaj de afrikaj kres-
kajoj, penetrantaj en la maron en la
grandioza dekoracio de la Golfo de
Porto, plongita en tre bela lumeco.
Tagmanĝo en Piana aŭ Porto. Reveno
al Ajaccio vespere. Vespermanĝo. Libe-
ra vespero.

Lundon, 12 aŭgusto
Matenmango. Libera Mateno.
Tagmango kaj foriro al „Circuit

Maquis", montregiono, kie rifuĝis
banditoj, kiuj mortigis pro kaŭzo
honoro. Reveno al Ajaccio vespere.

Vespermango. Libera vespero.

Mardon, 13 aŭgusto
Matenmanĝo. Libera mateno.
Tagmanĝo. Alveno al la fiughaveno

Campo deli'Oro en Ajaccio kaj foriro
al Marseille, kie oni alvenas en la ves-
pero.

Prezo: inkluzive vojaĝon per aviadilo,
restadon en Korsiko kun kom-
pleta pensiono, vizitojn kaj eks-
kursojn, akompanadon kaj im-
postojn 31.000.- francaj frankoj.

Honora Prezidanto: S-ro Soulier, ur-
bestro de Villeneuve-les-Avignon.
Loka Kongresa Komitato

S-ro Roger Motto, Rond Point de la
Gare, Avignon (Vaucluse).
S-ro Laurent, Urba Konsilanto, „Les
Cigales", Villeneuve -les-Avignon

(Gard) .
F-ino Bonnafous, 6, rue de la Mon-
naie, Villeneuve-les-Avignon.
S -ino Marie Blary, 9, rue Jean Jau-
rès, Arles (Bouches du Rháne).

Provizora Programo
Kongresejo : La Festa Salono de la

Urbdomo, Villeneuve l.A.. estos
la kongresejo de la 13-a IJK.

Loĝado : La kongresanoj logos en ler-
nejo ( maksimume 100 personoj )
kaj en religia seminariejo (en
Avignon).

Pensiono : La kongresanoj manĝos
komune en la lernejo, en la reli-
gia seminariejo kaj en restoracioj.

Provizore Tagordo
Sabaton 27: Akcepto en la stacidomo

de Avignon kaj en la urbodomo
de Villeneuve.
Diservoj.

Dimaĉon 28: Vizito de la urbeto Ville-
neuve.

Lundon 29: Tuttaga ekskurso al Pont
du Gard, Uzès, Nimes.
Vizito de la Roma amfiteatro kaj
de la urbo.

Mardon 30: Fiksota.
Merkredon 31: Vizito de la historia ur-

bo Avignon ( Kastelo de la Papoj,
muzeo, vidindajoj).

Jaŭdon 1: Tuttaga ekskurso tra Rodana
valo kaj regiono : Orange (roma
teatro), Aven d'Orgnac (subteraj
grotoj) , Fontaine de Vaucluse (fa-
ma fonto).

Vendredon 2: Fiksota.
Sabaton 3: Foriro per vagonaro al Mar-

seille.
Dum la restado la kongresanoj éees-

tos teatrajn prezentadojn en la kadro
de la Festivalo de la Nacia Popola Te-
atro, en la Kastelo de la Papoj en Avig-
non. Verŝajne ili rajtos ĉeesti prelegojn
pri Teatro, faritajn de la aktoroj mem.

Estas antaŭvidita prezentado de folklo-
ra dancgrupo regiona.

KOTIZO
inkluzive loĝadon, manĝojn, ekskursojn,
enirkostojn dum vizitoj, enirprezon por
la teatraj vesperoj en Avignon kaj trans

-portadoj :
A. Loĝado en komuna dormejo; komu-

naj manĝoj (maksimuma 100 perso-
noj ) 	Fr.Fr. 8.500.-

B. Logado en komuna dormejo, manĝoj
en restoracioj (maksimume 150 per-
sonoj 	Fr.Fr. 9.500.--

Loĝado en religia seminariejo (unu
-litaj ĉambroj) rekomendita por kra-

binoj - pensiono en la seminariejo
( maksimume 60 porsonoj )

Fr.Fr. 9.500.-
C. Loĝado en hotelo kaj privata ĉambro

(Limigita) 	 Fr.Fr. 13.000.-

Ne TEJO-anoj kaj ne aliĝintaj kon •

gresanoj en la 42-a Universala Kongre-
so de Esperanto en Marseille pagos
1.000.- Fr. pli.

LASTA LIMDATO
Anoncu vin antaŭ la 1-a de junio 1957.

PAGOJ

Oni devas pagi je la aligo antaŭpagon
de la kongreskotizo de 2.000.-- Fr.

Aliĝojn kaj pagojn oni sendu al:
- S-ro Roger MOTTO, Rond Point de

la Gare, Avignon (Vaucluse). Poŝt-
ĉekkonto : Roger Motto, Marseille
1290 86.

Pagojn akceptas ankaŭ la 42-a Uni-
versala Kongreso de Esperanto. Banko:
James Rosa, Marseille.
Poŝtéekkonto: Groupe Esperantiste n-ro
156 15.

KELKAJ INFORMOJ PRI LA
KONGRES-URBO

Ce la bordo de la riverego Rhône
(Rodano), vidalvide al la antikva urbo
de la Papoj AVIGNON, kuŝas Villeneu-
ve-lez-Avignon ( Villeneuve apud Avig-
non), konstruita dum la jaro  1293 ĉirkaŭ
roka monteto, kie staris potenca forti-
kajo.

Kiam vi alvenas el Avignon, transi-
rinte la larĝan riveregon, vi povas vidi
la turon de la reĝo Philippe le Bel,
konstruata de 1293 ĝis 1307 por defendi
la enirejon de la reĝolando, kiun ligis
al la Imperio la antikva fama ponto St.
Benezet, nun grandparte detruita. La
fortikajo St. André superrigardas la ur-
bon. Gi konsistas el eirkaŭantaj rempa-
roj kaj posedas nur unu enirejon inter
la masivaj I;emelaj turoj, konstruitaj
dum la jaro 1360. La malnova preĝejo
estis fondita en 1333: interne oni povas
admiri multajn artverkojn, inter kiuj
belegan „Virgulino" el eburo  de la 14 -a
jarcento.

Meze de la urbeto staras la „Chart-
reuse du Val de Benediction", monahejo
fordita en 1356 de la Papo Inocento la
VI -a. Modernaj domoj disiĝas ĉe la eni-
rejo de la malnova preĝejo kaj ĉe la
monalieja peristilo. En la papa preĝe-
jeto oni povas admiri belegajn murpen-
traĵojn de la 14-a jarcento.

La urba muzeo estas vizitinda pro
rimarkinda primitiva pentroĵo de franca
pentristo (1453) kaj aliaj artverkoj.
Apud la Muzeo, en Ia hospitala preĝe-

Kiel atingi la infanojn

Tio estas Ia demando, pri kiu ni, es-
perantistoj, multe cerbumas por trovi
la ĝustan solvon. Cenerala ni povas
diri, ke estas du vojoj laŭ kiuj ni pov-
os atingi la infanojn: la pere de la
lernejo kaj 2e per de la gepatroj. Be-
daŭrinde la unua vojo ofte estas bari-
ta pro la jam tro ampleksaj progra-
moj lernejaj kaj la malfavora sinteno
rilate al nia afero de la instruaj in-
stancoj. Ŝajne la dua vojo estas pli
facile irebla sed ankaŭ tiam ni renkon-
tas la malfacilajon vere kontakti kun
la gepatroj. Ni scias, ke jam multfoje
oni klopodis atintigi la gepatrojn pri
nia lingvo okaze de la gepatraj kun-
venoj, kiujn oni de tempo al tempo
okazigas en diversaj lernejoj. Sed of-
te ankaŭ tiam ni renkontas tie l a .

samajn malhelpajojn, ĉar kiu decidas
en la praktiko pri la tagordo en tiaj
kunvenoj? La lernejestro! kaj se tiu
ne sentas ion por nia lingvo, li facile
povas malhelpi ke okazu prelego pri
nia lingvo kaj movado en la aluditaj
kunvenoj. Do, kion fari, se ankaŭ tiu
vojo montriĝas barita? S.ro Makkink
en Bennekom trovis tre simplan sol-
von. Lia infano vizitas la elementan
lernejon kaj vizitos poste la mezierne-
jon. Ofte okazas, ke en lernejoj kie
oni la infanojn preparas por la mez-
lerneja instruo, oni okazigas kurso pri
la franca lingvo por ke la infanoj jam
iom sciu pri tiu lingvo antaŭ ol ili
eniros la mezlernejon. S.ro Makkink
nun vizitis la gepatrojn de kelkaj in-
fanoj kiuj estas en la sama klaso kiel
lia infano kaj proponis al la koncer-
naj gepatroj, ke ties infanoj kaj lia
unue lernu Esperanton antaŭ ol ko-
menci la lernadon de la franca lingvo,
ĉar lerninte la internacian lingvon, la
infanoj poste pli facile povos progresi
en la lernado de moderna lingvo. Tio
ja jam multfoje pruvigis. Uzante nur
ĉi tiun argumenton S.ro Makkink suk-
cesis akiri la konsenton de la gepatroj
de po kvin infanoj kaj nun funkcias
esperanto-kurso kun ses infanoj sub la
samaj kondiĉoj kiel por kursoj en la
franca lingvo.

Ni opinias ke valoras la penon se
ankaŭ aliaj interesigantoj apliku la
saman agmanieron.

F. Weeke.

jeto estas konservata la Maŭzoleo de la
Papo Inocento la V I -a, la plej bela
franca papa tombejo (1362), vera bro-
daĵo sur ŝtono.

La vizitantoj povas ankoraŭ vidi tra
la urbo kelkajn ĉefepiskopajn palacojn,
konstruitajn en la 14-a jarcento, riĉajn
privatajn domegojn de la 18-a jarcento,
skulptitajn pordegojn kaj murojn, kiuj
atestas pri la pasinta fiera potenco de
la Urbo.

4

du
la
de



FLANDRA ESPERANTISTO4

1
1

NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"
Alg. Secretariaat, schriftelijke cursussen en uitleendienst :
Mej. A. C. H. van der Beek, P. C. Hooftstr. 90, Amsterdam-Z.
Penningen.: B. J. J. Albers, Olympiaweg 6911!, Amsterdam-Z. Postrek. 34563.
Adm. Ned. Esp.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O.
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122,Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst: H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, te1.795320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm.: Mej H. M. Mulder,Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
Lefdel. U.E.A. : J. Telling, Schietbaanlaan ]06, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-ĉefd. F. Weeke, IJsscldijk 20, Diepenveen. Postrek. 822075.

ASOCIA JARRAPORTO „LA ESTONTO ESTAS NIA"

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
gld. fr.

Kontralte (M. Boulton) nova poemaro 7.20 90.—
Koko krias jam (Szilagy) novelaro 7.20 90.-
El la Maniko (R. Rosetti) 7.20 90.-
Bagatelaro (Rosbach) 4. — 55.-
Morto de Trajno (Crofts) detektiva romano 	bind. 5..90 70. —
Miru, Pensu, Ridu (Bennemann) varia enhavo .5.40 73.—
Vagabondo kaj sinjorino (Kloepffer)

	„ 45.-
Anstatai'ca Edzino (Maxwell) 	„ 3.- 45.-
La Alia Pasinteco (Bulthuis) 5.- 78.-
Kredu min Sinjorino (C. Rosetti) 5.40 73.—
La Normaudaj Rakontoj (Maupassant) 12.- 150.—
Osta Rerlting (Lagerltif)

	„ 11.— 165.-
La Princo kaj Betty (Wodehouse) 1.20 15.-
La Tempo-ma&ino (H. G. Wens) 1.20 15.-
La Virineto en Bluo (Stuttard) 2.40
Brulanta Sekreto (Zweig ) 2.40 30.-
Kiso de la Re-Fjino (1. Na jivin ) 2 .40 30. -
A.B,C. Libro (N. Riranto) 0.60 7.—

Vivo de Zamenhof (Privat ) 	bind. 3.- 40.-
Premiaj Romanetoj (verkitaj de konkursintoj) 0.60 8.—

Komercaj Loteroj (Pruissen ) L20 15.-
Esperanto in 20 lessen (Bakker) 3.— 45.---
Sub 1a verda standardo (Korte)

Rektmetoda kurso por infanoj, Laborilo I 15.—
Laborilo II 1.- 15.—
Gvidilo 2.50 37.—

MENDU ("E:
Belga Esperanto Instituto, Oostenstraat 26, Antwerpen, Pĉk. 168958.

Libro-servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.
Flandra Esperanto Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.
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Diversaj cirkonstancoj estis la kaŭ-
zo, ke ni en la jaro 1956 havis kelkajn
malfacilaĵojn, kiuj .feliĉe grandparte
solviĝis.

Tre bedaŭrinde estis ke kelkaj est-
raranoj estis malhelpataj energie stre-
ĉi siajn fortojn por la laboro por nia
asocio. Tri el la naŭ estis malsanaj
dum sufiĉe longa tempo.

La plena ĉefest rar-o konsistis el la
samaj personoj de la antaŭa jaro es-
cepte de unu ŝanĝo, t.e. la anstataŭigo
de F-ino Laverman, en kies loko venis
Fino Oosthoek el Rotterdam.

La estraro havis regulan kontakton
duln la tuta jaro, sed pro malsano oni
devis plurfoje prokrasti la kunvenojn.

La membro-nombro de nia asocio ne
multe ŝanĝiĝis. En la pasinta jaro tiu
nombro estis 980 kaj nun 1024.

La nombro de la sekcioj restis 32,
kaj la plej granda ŝanĝo estis la pli-
gr-andiĝo de la sekcio Zaandam, kiu
kreskis ĝis 82 anoj.

La distriktan laboron oni daŭrigis
sammaniere kiel en la antatia jaro, sed
la distriktestroj ne ĉiam disponis pri
la necesa tempo. Fakte nur en la dis-
trikto Noord-Holland la kontakto estis
vigla.

Nia jarkunveno okazis dum la Bene-
luksa kongreso en Gent (19, 20, 21 - 5
'56) kaj la plej granda decido de tiu
kunveno estis la plialtigo de la kotizoj
por 1957 ĝis f 5,— por ĝeneralaj mem-
broj, f 4,50 por sekciaj membroj, f 2,50
por familianoj kaj f 3,50 por abonan -

toj N.E.
La budĝeto 1956 estis senrimtarke a-

probata.
La ŝanĝojn por la regularo oni fin-

traktis kaj en aŭgusto ni povis sendi
al la sekciaj estraroj 3 ekzemplerojn
de la statuto kaj la reviziita regularo.

F-ino E. Maasbommel, Prunuslaan
63, Rotterdam deklaris sin preta trans-
preni la teatran servon de la sekreta -

riino.
En la fino de '56 S-ro Zondervan de-

metis sian funkcion kiel direktoro de
la oficejo „Esperanto ĉe la instruado"
kaj F-ino Burger el Haarlem trans-
prenis grandan parton de la laboro.

La gazeton „De Esperantist" ni re-
gule dissendis La. al ĉiuj ĝeneralaj le-
gejoj en Nederlando.

Ne estis multe da kontakto kun la
aliaj nederlandaj Esperanto-organiza-
joj. Ni interŝanĝis nian organon kun
ili sed komunaj kunvenoj ne okazis.
N.C.K.E. ŝajne mortis. Kunveno, kiun
ripeto petis L.E.E.N. ne okazis.

Al la 25-jara jubilco de KUNE ni
sendis reprezentanton (kun donaco).

Kelkaj lokaj sekcioj feliĉe raportas
pri tre fruktedona kunlaboro kun la
Esperantistoj, organizitaj en aliaj aso-
cioj ol LEEN.

Ni kunlahoris kiel eble plej multe
kun UEA, aéetante kvanton de la ses-
lingva flugfolio de UEA kaj dissen-
dante tiun al diversaj adresoj en nia
lando de internaciaj konferencoj kaj
kongresoj de ne-esperantistoj. Ankaŭ
ni propagandis por la kampanjo por
apogantoj ÏTEA.

S-roj Albers kaj Mabesoone repre-
zentis nian asicion en la Universala
Kongreso de Kopenhago. S-ro Telling
estis karavan-estro por nia lando.

S-ro Holleman kun du helpantoj an-
koraŭ administras la financojn de la
fondajo Mabesoone. Tre bedaŭrinde
estas, ke la projektita plano de S-ro
Nanning de Vries ne efektiviĝis. La
lasta nun elmigris el Nederlando.

En septembro aperis la nova eldono
de la flava broŝuro „Esperanto de We-
reldhulptaal" sub la titolo „DE IN-
TERNATIONALE TAAL". Ni presigis
la novan broŝuron en 5000 ekzemple-
roj. En 1956 ni vendis al div. sekcioj
kaj privatuloj entute 2030 ekz.

Ni daŭre dissendis kursvarbilojn,
kaj prov-lecionojn por varbi novajn
kursanojn por nia skriba kurso, sed
la raporto de S-ro de Jong, la korek-
tanto de la skriba kurso, ne estas tre
favora.

La ĉefestraro daŭre dediĉis sian a-
tenton al la informado pri esp. inter
pluraj personaj kaj instancoj.

I.a. ni delegis 3 estraranojn al gran-
da kongreso de Interraciale Geestelij-
ke Wereldraad" en Amsterdam dum
la 26a kaj 27a de majo, kie nia libro-
servo havis standon en la kongresejo.

La 30an de junio nia sekretariino
transdonis kiel donacon al „Prinses
Beatrix" dum ŝia vizito al la junularo
en Amsterdam la belan libron „Ne-
derlando" kun Esperanto-teksto.

Printempa Renkontigo
en

ARNHEMO
La arnhema Kunlahorkomitato a-

ranĝos, dimanĉon, la 19-an de majo,
renkontiĝon al kiu ĝi invitas ĉiujn,
kaj speciale la sarnideanojn, kiuj lo-
gas en la najbaraj provincoj kaj la
germanaj :'imregiorroj.

La renkontiĝo okazos en 't Buurt-
huis, Kloosterstr. 63 (atingehla per
buslinio 2, direkto Geitenkamp). Ko-
menĉiĝo je la 10-a kaj duono; finiĝo

je Ja 17a kaj duono.
Fino M. H. Vermaas prelegos pri

UNESKO.
Post la lunéo prezentos al ni la „Hil-

versuma Trio": S.ino J. Koopmans-
Sehotanus (kantado) . S.ro H. Put
(dcklamado) kaj S.ro D. E. Schipper
( pianludado) distran programon. Pos-
te vizito al la parko Rozendaal. Oni
anoncu sin kiel eble plej baldaŭ al la
sekretario de la Komitato, S.ro H. A-
rends, Gravenstr. 16, Arnhem°, kiu
volonte donos pliajn informojn.

ONZE EXAMENS
De Algemene Nederlandse Esperan-

to-Examen -Commissie heeft voor dit
jaar de examens vastgesteld op dins-
dag 11 juni te AMERSFOORT voor de
diploma's E; M; en S en op zaterdag
2 november te UTRECHT voor E en
M. Aanmeldingen zes weken van te
voren bij Mej. H. M. Mulder, Zilver-
mecuwstr. 29, Badhoevedoro.

F-ino van der Beek tiam havis la
okazon detale paroli pri Esperanto por
granda grupo da eminentuloj en la do-
mo de la amsterdama urbestro D'
Ailly.

Alia tre grava okazintajo, al kiu ni
sendis reprezentantojn estis la Arnhe-
ma lingvista kongreso laŭ iniciato de
la fondajo Arnhem-Eŭropo, (16-19 ma-
jo '56) en kiu Prof. Collinson prelegis
pri Esperanto kun granda sukceso.

La kontakto kun la eksterlando es-
tis vigla.

Malgraŭ la malfacilajoj kiujn ni,
same kiel aliaj organizajoj, havas ni
povas konkludi ke ĝenerale ni ne ha-
vas kaŭzon por plendi.

La klubo vivo en niaj sekcioj estas,
ĝenerale, kontentige vigla. Bedaŭrin-
de tamen estas ke kelkaj sekcioj ne
sufiĉe atentas la organizajn devojn.

Oni forgesas ke ili estas parto de
la tuto, de L.E.E.N. Pli da kontakto
estas dezirata.

Finante la raporton pri 1956 ni ri-
gardas en la novan jaron kiun ni ko-
mencas esperplene. Jaro en kiu ni me-
moros la 70-jaran ekzistadon de Espe-
ranto, memore al kiu ni ankaŭ kon-
tribuos .nian obolon.

A. C. H. v. d. Beek
Gen. sekr.

ATENTU
Ĝis la 15 --- !t — 57 la kongreskotizo

por Endhoven estas 4,25 gd.
Post tiu dato gi haltifjos al 5,50 gd.
CiUj aliaj klarigoj troviĵas sur la

•aliyilo alsendita.

Kvara Listo de Subtenanto
S-ro G. De Boes — Gent 	 150 fr.

KURSOJ
La sekretarioj de la sekcioj kie kur-

so estas organizita, bonvolu tuj sciigi
al Ja sekretaricjo la nombron de la
.enskribintoj, de la finlernantoj, kaj la
titolon de la lernolihro.

JAKKUNVENO EN EINDHOVEN

Proponoj por la jarkunveno en
Eindhoven, dum Pentekosto, devas es-
ti senditaj al la sekretario antaŭ la
10 4.57.

,PAKETO POR LA GEMEMBROJ

Komenciĝis la forsendo de Ja pake-
toj por ĉiu membro de la ligo 1957.
Bonvolu bone legi la aldonitajn cirku-
ierojn kaj agi konsekvence.

•SKRIBA KURSO

Ni eldonis novan flugfolion por nia
skriba kurso. Por tiuj, kiuj efike po-

vas uzi ĝin, ni disponigas certan kvan-
ton. Demandu al la sekretario.

GAZETARA SERVO
Pro troa okupado, S-ano Goossens

ne plu kapablas prizorgi la gazetaron
servon. Ni petas sindoneman liganon
por plenumi tiun agrablan taskon. Ĉi-
ujn informojn pri la servo vi povas
ricevi de la sekretario.

Koran dankon al S-ano Goossens
pro lia valora laboro.

Interŝanĝo de Esperanto -Gazetoj

Sub tiu titolo enŝovigis eraro en la
mencio de revuoj kiujn ni ne ricevis.
Ni do sciigas ke de la sekvantaj revuoj
ni ricevis unu ekzempleron je ĉiu ape-
ro: „Dia Regno" „Laborista Esperan-
tisto" „North American Esperanto Re-
view" „Revuo Orienta" „SAT-Amika-
ro" kaj „Sennaciulo".

For la Neologismojn!
La Aŭstria Esperanto -1 nstituto nun-
mornente gvidas agadon kiun ni tut-
kore kaj en plena konvinko subtenas.
Ĝi direktas sin al la Akademio de
Esperanto kaj laŭdas ĝin pro ĝia kon-
damno de la fuŝado de nia lingvo pere
de la Azorinvortaro. Sed samtempe ĝi
atentigas tiun reverendan instituton
pri alia fuŝado de nia lingvo kiu kon-
sistas en la troa enkonduko de neolo-
gismoj; je kilt fuŝado tiu instituto ŝaj-
ne ne kontr-aŭagas. Tamen en tio es-
tas grava minaco por niaj lingvo kaj
:movado.

En publika letero la Aŭstria Eo. In-
stituto demandas (postulas?) ke la A-

kademio decidu ĉu akcepti jes aŭ ne ]a
kontraŭ-Esperantan principon ke ni al-

lasu du vortojn por unu sama ideo. Kaj
gi donas ekzemplojn: malmola — dura;
malrapida = lanta ien tiu lasta kato,
ni Flandroj ŝatus tiam la enkondukon
de „lanter•fanta"!) ; malgrasa = ma-
gra; malforta = febla; mallonga

kurta; dosiero dokumentaro;
ascendi — supreniri ktp ktp. Tiurilate
ĝi instigas la Akademion ekzameni
la suplementon (ne aldonon) de la Ple-
na Vortaro. Ankaŭ la sisteman ne-u-
zon de la mal-vortoj ni devas kondam-
ni. Ne estas ĉar tiuj vortoj ne plaĉas
al kelkaj literaturantoj aŭ ne sonas
bele en iliaj delikategaj oreloj ke ni
devas sekvi ilin sur la vojo kiu povus
pereigi Esperanton. Cu necesa por la
poezio? Ni konstatas ĉe niaj pioniraj
poetoj, Grabowski kaj aliaj, ke ili ka-
pablis per simplaj, kompreneblaj, tute
Esperantaj vortoj krei belegajn poezi-
ajojn. Se kelkaj de niaj nunaj poetoj
kaj pr•ozoistoj bezonas neologismojn, r1
havas ideon ke estas ĉar ili ne kapa-
blas fari kion iliaj •antaŭuloj jes kapa-
blis. Do: nekonfesita konfeso pri ne-
kapableco. Ili tiam atendu ĝis ilia
talento maturiĝ.is. Ni akceptas neo-
logismojn nur sur unu tereno, tiu de
la scienco. Tie la novaj vortoj estas
nepre necesaj. Cetere tiuj sciencaj pu-
blikajoj estas tiam destinitaj por mal-
vasta publiko de fakuloj kaj tiuj vor-
toj estas tamen internaciaj. Ni ne du-
bas ke la plej granda parto de la Es-
perantistoj, ankaŭ la intelektuloj, ha-
vas la saman opinion.

Drs. F. R.

Flandra Ligo Esperantista.
Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maertcns G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 34935.
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
Biblioteko : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht (Nederland)
U.E.A. peranto: Dr. F. Couwenberg, Koninginnelaan 14, Blankenberge P.C.4161.35.
Redakelo F.E.: Drs. Fera. Roose, Ste. Klaradreef 59, Brugge.
Koresponda kurso : H. Pirennelaan 25, Gentbrugge.
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Bonfarado-
plej nobla agado !

Sendube en vilago estas pli da kun-
laboro inter la enloĝantoj ol en urbo.
Unue Ĉar la homoj preskaŭ ĉiuj konas
unu la aliajn, due ĉar oni pli bezonas
unu la alian ol en urbo.

Speciale sur bonfarada tereno oni
multe kunlaboras (lernejaj festoj-por-
maljunulaj ekskursoj k.t.p.)

Sed...oni ankaŭ povas sperti mala-
grablajojn lernigajn. Tion mi rakon-
tos al vi per sekvanta historieto:
Petro Rastilo estis simpla laboristo.
Li loĝis en dometo apud la Verda ak-
vo-muelilo. Krom Ĉarman edzineton
li havis kvar infanojn, la plej aĝa es-
tis en la kvara klaso de la elementa
lernejo la plej juna rampis ankoraŭ
Ĉirkaŭ la patrinaj kruroj — do sufiĉe
da laboro.

Dum longa tempo Petro estis labo-
rinta ĉe farmistoj — sed poste li ne
plu ŝatis tiun laboron. La fabriko al-
logis lin. Bona salajro — sabatpost-
tagmeze libera-unuvorte bonega labo-
ro.

Tamen prospero ofte emas daŭri
mallonge. Okazis akcidento sur la fa-
brikeja tereno. Fera objekto falis kaj
vundis la kruron de Rastilo.

Dum semajnoj la kompatindulo de-
vis resti hejme. Kvankam li ricevis
monon el la malsanul-kaso kaj estis
asekurita kontraŭ akcidentoj, la devi-
ga periodo de senlaboreco okazigis
ekstrajn elspezojn.

Malprospero ofte alportas novan
malprosperon. La edzino ankaŭ mal-
saniĝis kaj helpantino devis asisti la
familion.

Pro tiuj aferoj la mastrumado ne
iris orde — ĉirkaŭ la domo fariĝis
haoso, en la ĝardeno oni ne laboris
kaj la ,,kvaropo" de tempo al tempo-
helpate de najbaraj gaknaboj — mal-
konstruis parton de la domo — vitrojn
k.t.p.

Aĉeti karbon por la „venonta vintro
ne estis eble, „kaj oni ankaŭ urge be-
zonos novajn kurtenojn", konstatis
najbarino.

Nun la genajbaroj ekagis. „Per lis-
to ni kolcktos monon por nia kompa-
tinda familio Rastilo" ili diris. „Ĉiu
donu ion kaj per tio ni helpos.

La mono tre utilos por kurtenoj —
karbo — riparado de la domo."

Tiel dirite — tiel farite.
Elinjo Smit kaj Anjo Kluk kolektis

la monon. Mi devas diri: Oni donis
MALAVARE! Johano Knip --- farmis-
to, kies laboristo Petro estis dum ja-
roj, donis kvindek guldenojn. Pro ïio
li ne plu havis sufiĉe da mono por
kontante pagi mopedon, sed tio povis
ankaŭ poste.

Karlo Stamp — la poŝtisto kontri-
buis dek guldenojn. „Sekvontan mo-
naton mi povos aĉeti la ledan surtu-

lauw- kun,
Kruco kun rozoj,

Jen nia sort',
La homa vivo,

Laic Dia vort'.

Ne nur f eli?o,
Ne nur ĉagren';

Kruco kun rozoj,
.Per Dia ben'.

Kruco kun rozoj!
dof kaj dolor',

Ambaŭ ni portu
Kun vigla kor'.

La rozoj velkos,
Mi scias ĝin.

La kruco restos
Ĉis viva fin'.

Tarnen, en peno
Kaj dum ĉagren',

Eĉ tiam restos
La flora ben'.

Plej etan floron
Prizorgu ni;

La krucon portu
Am', energi'.

La flor' ridetas,
Ridu al ĝi,

Kaj ne malbenu
La krucon vi!

Kvankam veenos
Eĉ ĉiu flor',

La frukto vivos
Je Dia gior'!

Libere laŭ P. A. de Gen.estet.
Tradukis Betsy Leopold.

ton", li pensis.
Sinjorino Kraft ne povis malhavi

monon, ĉar ŝi intencis iri al la urbo
por aĉeti novan plue-mantelon; finfine
ankaŭ ŝi oferis.

Ŝi ja konis Petron jam ekde la ler-
nejaj benkoj.. • kaj tiam ŝi multe ŝatis
lin, jes.. Ŝia plej aĝa filino donis spon-
tanee du guldenojn, kiujn ŝi estis ŝpar-
inta por ĉeesti opereton en Alkmaar
najbara arbo.

Tiel okazis, ke je bela tago en la
fino de septembro delegacio de la vi-
laĝo transdonis belan sumon al la sur-
prizita familio en la nomo de la tuta
komunumo. „Elspezu ĝin utile", oni
aldonis.

La ĝojo de la Rastila familio estis
grandega! „NI NENIAM FORGESOS
TION", ili diris. Nu karaj geamikoj,
ankaŭ la genajbaroj neniam forgesos!

Ĉar iun sabatvesperon — kiam Jo-
hano Knip kaj Karlo Stamp agrable
parolis sur la vilaĝa ponteto pri ĉiu-
tagaj aferoj — kiu ronkis preter ilin?
Estis Petro Rastilo sur nova motor-

Kion kapablas Milionulo
Mi hodiaŭ volas prezenti al vi, unu

el miloj da tiaj modernaj homoj, de
la mondo tute nekonata: William Mel-
lon el Arizona.

Li estas 37 jaraĝa, riĉega, multmili--
onulo en Dolaroj, li havas ĉarman
edzinon kaj tri amándajn infanojn.

Tiu viro antaŭ dek jaroj — nur pro
la plezuro, posedis grandegan Ĉeval-
bredejon. Li posedis Ĉasejon en Flori-
da, plurajn vilaojn, nubskrapulon en
Novjorko, kvar aŭtomobilojn...kaj ta-
men li sentis sin soleca kaj nekonten-
ta.

Kaj tiam komenciĝis la historio. Do,
antaŭ dek jaroj. Li legis biografion
pri Albert Schweitzer, kaj faris eltro-
vajon: la faroj de homo igas lian viv-
on plene riĉa aŭ tute senvaiora. Kaj
li prenis decidon kiu mutigis lian ed-
zinon pro mirego. Li iris al la univer-
sitato kaj studis medicinon; Post ses
jaroj li akiris la kuracistan diplomon.
Poste li vendis sian Ĉevalbredejon kaj
venigis arkitekton.

Tio okazis antaŭ tri jaroj. Li ko-
misiis la arkitekton konstrui model-
hospitalon sur la insulo Haiti, pro tio
ke sur la insulo tiom da homoj mal-
havis la necesan medicinan prizorgon.
Intertempe lia edzino akiris flegisti-
nan diplomon. Li varbis kelkajn kura-
cistojn kaj flegistinojn, vendis siajn
ĉasejon, vilaojn kaj nubskrapulon. La
aŭtomobilojn li kunprenis kiam li for-
lasis la landon; ili povos servi kiel
transportiloj por kuracistoj kaj fleg-
istinoj. Antaŭ du monatoj, la „up to
date" hospitalo estis malfermata. Oni
senpage disdonas la medicinan helpon
al ĉiuj mizeruloj kaj suferantoj.

Tio elspezigas al Mellon la bagatelan
sumon de po 200.000 Dolaroj jare. Sed
li kalkulis ke li povos elteni tion dum
lia vivo, ĝis kiam la mono elĉerpiĝos,
almenaŭ kalkulante je normala vivlon-
geco!

Fr. Arni.

ciklo, lia edzino malantaŭ li. Ili iris
al la opereto en Alkmaar (tio pruvi-
ĝis poste) Petro kun nova leda sur-
tuto — ŝi kun pluvmantelo tute nova.
Strange estis ke la duo tute ne rimar-
kis la oferemajn najbarojn- Nu, la
tuta vilago povis vidi ke Petro Rasti-
lo UTILE elspezis la monon de la naj-
baroj!

Ankoraŭ nun aĉaj kurtenoj pendas
antaŭ la fenestroj de la domo de Pe-
tro Rastilo. Tie Ĉi kaj tie mankas vi-
troj... la kamentubo apenaŭ varmiĝas.

Kaj la gaknaboj de Petro-vagas ĉi-
fonvestitaj tra la vilaĝo, eĉ naztukoj
mankas al ili.

Kion diras nun la najbaroj? Mi ne•
kuraĝas raporti tion!

Jan van Twuiver..

Gramofondisko en Esperanto
Universala Esperanto Asocio eldo-

nis gramofondiskon (45 turnigoj en
unu minuto), kiu enhavas la salutpa-
.rolojn de la reprezantoj de 23 nacio;.
La sonregistrado estas farita en la
:inaŭgura kunsido de la Universala
Kongreso en Bologna, kaj tiun merit-

-plenan laboron plenumis helpe de
magnetofona aparato s-ro Vilho Se-
t.lh, Helsinki. La daŭro de la disko
.estas proksimume 12 minutoj. Estas
tre interese havi dank al la disko la
•eblecon en trankvileco ekster la festa
atmosfero de la kongreso aŭskulti la
tutan serion de la tradiciaj salutparo-
ladoj. Oni povas fari je tiu okazo
•du konstatojn, unue ke la unueco de
la elparolo tute ne estas tiagrado, kiel
ĝi devus kaj povus esti. kaj due ke
la enhavo de tre multaj salutparoloj
estas vere tre povra. Malofte oni tro-
vas iun originalan penson aŭ provon
iom individue turni la salutojn aŭ en-
plekti iun aktualan sciigon. Se iu ha-
vas nenion alian por diri ol „Mi ha-

- vas la honoron saluti la kongreson
en la nomo de xy-lando kaj mi dezi-
ras al la kongreso bonan sukceson",
li same bone povas nenion diri. Se
la aperigo de la disko donus la ekeston
•de iu nova formulo por rompi la mo-
notonecon de la nur tro tradiciaj sa-

lutparoladojn en niaj Universalaj Kon-
gresoj, ĝia aperigo estus ankoraŭ pli
valora ol ĝi jam estas el dokumenta
vidpunkto.

A. B.

Internacia
Polica Ligo Esperantista

Nia konata samideano Aŭgust Wei-
de, Polica Konsilisto, Hamburgo-Alto-
na, Eggerstedtstr. 41, Germanujo, sen-
dis al ni la unuan bultenon pri la no-
mita ligo. Ĝi enhavas jam la nomojn
kaj adresojn de 100 policistoj en 19
landoj. S.ro Weide petas, ke interesi-
yantaj policistoj anoncu sin kiel eble
plej baldaŭ ĉe li por ke oni povu fondi
la nomitan Ligon, kiu fariĝu sekcio de
U.E.A. En la 1-a bulteno S.ro Weide
esprimas kelkajn ideojn pri la venonta
laboro kaj petas la adresojn de policis-
toj esperantistoj.

Nova prospekto
de la Liitschbergfervojo

Nur du jarojn post la aperigo de
ĝia sukcesplena granda prospekto en
Esperanto la fervoja societo Bern-
Loetschberg-Simplon aperigis novan
tre belan prospekton kun multaj bil-

dol, kiu same utiligas Esperanton. La
dekpaĝa prospekto priskribas la faman
transalpan Loetschberglinion kaj estas
presita en la lingvoj angla, itala, his-
pana kaj Esperanto. Oni povas havigi
ĝin al si Ĉe Informservo de BLS, Gen-
fergasse 11, Bern, Svislando.

Sciigoj
„Pollando" De tiu revuo ni ricevis

la numeron de Jan. '57 tute en Espe-
ranto. Same interesa kaj bela kiel la
du antaŭaj en nia lingvo. Ni do devas
gratuli la eldonantojn. Ni komprene-
ble esperas ke multaj esperantisto]
volos aboni ĝin. Gi estas nepre necesa.
Prezo: 3 Usonaj dolaroj. Abonebla
ĉe nia instituto.

„Nuntempa Bulgario". Ni ne anko-
raŭ vidis la unuan numeron kaj jam
la eldonantoj sciigas ke la unua nume-
ro estas tute elĉerpita! Tiel ke ili 0_
demandas al la Bulgaraj esperantistoj
mem por rezigni je sia abono! Ŝajne
venis amase la mendoj el la Orient
Eŭropaj landoj. Despli bone. Tamen
estus bedaŭrinde se neestus kvanto je
dispono de la Okcident-Eŭropaj landoj.

^1^

Elaera foto de la kastelo
Miinchenwller

En Mii-nchenwiler apud Mur-
ten en tre bela regiono de Svis-
lando okazos ĉi -jare la tria
internacia kurso pri Esperanto
kaj Geonisrio, denove direktota
de d-ro William Perrenoud. La
kurso daŭros de la 20a rfis Ia
27a de julio 1957 kaj kostas
inkluzive de ĉio f r. sv. 98.—.
Oni peti la kvarpaĝan pros-
pekton ĉe Svisa Esperanto-In-
stituto, Breitenrainstr. 12,

Bern.
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Jarraporto 1956a
pri

la Biblioteko
Vere mi ne precize scias la kioman

jarraporton mi ĉi tiun fojon kompilas
pri la L.E.E.N. Biblioteko. Sed, same
kiel jam multfoje ĝi ne povas esti tre
ĝojiga. La interesiĝo por uzi la servojn
de la Bibl. ne estas tre forta. Entute
mi pruntis 111 librojn (la antaŭan ja-
ron 100) 36 foje (41) mi devis forsen-
di paketon da libroj al 19 membroj
(20). 1 membron mi povis 9 foje kon-
tentigi, 1 kvar, 6 du 11 nur unufoje.
Cu en Belgujo neniu bezonas studoli-
brojn aŭ í:u ĉiu disponas mem pri ili,
ĉar neniu petis al mi sendi librojn el
la Bibl.

Por klopodi iom aktivigi la legemon
kaj studemon de la anoj de L.E.E.N.
kaj de la Flandra Ligo, ŝajnas al mi
bone ke mi denove uzu la okazon por
atentigi ke ĉiu membro de ambaŭ li-
goj povas tre malmultekoste profiti la
servojn de la Bibl. ĉiu povas tute sen-
page prunti librojn. La Bibl. kaso pa-
gas eĉ la send la petintoj la resend-
kostojn. Mi disponas pri kvanto da
kataiogoj.

virepagu al mi 15 cendojn (aŭ sen-
du poŝtmarkojn) kaj mi havigos ek-
zempleron (mia ĝironumero estas
176356).

Mi ja scias, ke la kutima legotempo
estas unu monato. Mi povas toleri ke
oni se necese pli longe disponas pri la
libroj, sed ne tro mi petas, por eviti
necesajn admonojn.

Same kiel en la antaŭa jaro la Bibl.
nur malgrave pliriĉiĝis. La de la jar-

(daŭrigo de p. 1)
kiuj ne scias sufiĉe da argurnentoj
por aliĝi al UEA. Montru al tiuj gea-
mikoj niajn jarlibron kaj gazeton! Ili
estas belegaj dokumentoj en la manoj
de laborantoj por la mondlingva afe-
ro!

Ia granda reto de delegitoj de UEA
faras al ĉiuj membroj daŭran okazon
por praktika uzado de Esperanto.

La malnovajn membrojn, kiuj iam
forlasis UEA ni regajnu, stabileco en
la membronombro estas necesa, sed
tro multaj foriras kaj tro malmultaj
novaj aligoj envenas.

La nombro de la forirantoj ne estas
tre granda, sed ĝi ĉiam estas tro gran-
da. Unue ni zorgu, ke „ni tenu, kion
ni havas" kaj krome varbu novajn
membrojn por nia universala movado,
kiu reprezentas ja ĉiujn idealojn, kiujn
ni mondlingvanoj portas en niaj ani-
moj.

Helpu plifortigi UEA per tuja pago
de via kotizo por 1957 kaj dediĉu unu
vesperon en via grupo al la priparola-
do de utileco aligi al U.E.A.

J. Telling
Cefdelegito de UEA en la
Nederianda Teritorio.

kunveno fiksita budĝeto de 15 gld. ne
permesas aĉeti novajn verkojn.

S-ro de Beus mortis kaj postlasis al
sia filo: Paŭlo Debenham, de Luyken;
kiu jam longe ne plu estis aĉetebla.
La filo clonacis ĝin al la Bibl. Dankon!
Ĝi estas numero 1303 en la katalogo.

La ĉefestraro havigis:
1304 Alphone Dandet. Tartarin de Ta-

raskono.
1305 1VIickiewisz S-ro Tadeo.
S-ino J. G. de Miranda-v. Dijk disponi-

gis i.a.
1306 La kompleta stencilita kurso de

A. ĉhe. Dankon!
Financa Raporto 1956.
Enspezoj 1956.

Saldo 31-12-55 	 f 23,28
Katalogoj 	 f 1,80
Subvencio L.E.E.N. 	 f 15,00

Entute f 42,08
Ekspezoj 1956.

Afrankaj skribajoj
Afrankoj paketoj
Ceteraj kostoj
Saldo 31-12-56

Entute f 42,08
La Bibliotekisto:

E. A. Koot
Joh. de Meesterstr. 12

Utrech t

Raporto
pri la Propaganda Servo en la

jaro 1956
En la komenco de la jaro mi denove

klopodis entrepreni duan provon por
la karuselvojago. La instigo ne venis
de la flanko de la esperantista mova-
do, ĉar neniu gazeto subtenis gin per
instiga artikolo, kiun ĉiu plano bezo-
nas por akiri sukceson. Oni eĉ ne kri-
tikis gin. La direktivoj, kiujn mi sen-
dis al ĉiuj sekcioj, restis ne-respondi-
taj. La sola persono, kiu entuziasmi-
gis pri ĝi, estis la direktoro de la Unes-
co-Centrum Nederland, kiu deklaris
sin preta pledi por subvencio ĉe la
Unesco en Parizo. La faritaj klopodoj
montras, ke la efektivigo ]aŭ la nuna
strukturo de la Unesco ne estas ebla.

Dume mi transdonis la projekton al
la U.E.A.komitato, kiu pritraktis gin
dum sia kunsido en Kopenhago. Car
la komitato estas pesirnista kaj kredas
la sukceson duba ĝi malakceptis gin.
Entute ĝi opinias, ke la plano ne estas
U.E.A.-afero. Se mi persone entrepre-
nus la vojaĝon, U.E.A.-povus doni hel-
pon per informoj en sia organo, sed
tio estas la maksimumo. Car mi opi-
nias la planon propaganda projek-
to, kiu devas esti efektivigata de la
movado mem, mi provizore lasas la
aferon.

Al sekcio Groningen mi sendis in-
formojn por ekspozicio.

Al s-ro Holkema, Purmlerend mi

KORESPONDANONCOJ
S-ro Jukimura Kiosuke 3•ŝimmei ĉo

AKAŝI Japanujo 26jara koko
-bredisto.

S-ro Tani Hirokazu Mijahoŝita Hajaŝi
AKASI Japan 15jara liceano, ko-
mencanto.

F-ino Kaŭaniŝi Sumiko Minamizaiko-
ku-ĉo TAKASAGO Japan 28jara
oficistino pri kokobredado, studoj,
ĝardenkulturo, dctektivnoveloj.

Aĉeta dungito, 18 jaroj, deziras ko-
respondadon kun samideaninoj de la
tuta mondo. Mia adreso: Alfred.
Jessberger (13a) Wiebel.bach Ufr. Kr.
Ma: ktheidenfeld, Gerrnanujo.

La 10a Jara Kongreso
de

La Monda Asocio de
Mondfederalistoj

Okazos 26-31 de aŭgusto 1957 en
Scheveningen, la konata banloko, Ne-
derlando. La adreso de la sekretariejo•
estas: loth Anniversary Congress of
the WAWF 14, Burgemeester de Mort-
chyplein, The Hague (Netherlands).

Ni petas niajn hagajn samideanojn
klopodi por akiri la permeson distribui
inter la kongresanoj la konatan mult-
lingvan flugfolion pri Esperanto de
U.E.A. En la kongreso oni uzos la an-
glan, francan kaj nederlandan ling-
vojn.

sendis materialon por ekspozicio.
Al s-ro Niemeijer Sneek mi sendis.

materialon por ekspozicio.
Al kvin personoj mi sendis infor-

mojn pri Esperanto-kurso.
Al la komitato por laŭcela propa-

gando en Wien mi donis la petitan
helpon rilate la tiean internacian kon-
greson por abelkulturo.

Por la organo de „Jeugd en Evange-
lie" mi verkis propagando-artikolon.

Al la organo de la „Goede Tempe-
lieren" mi pruntedonis kliŝojn de niaj.
stripbildoj.

Al la P.T.T.-Esperanto-grupo en
Rotterdam mi sendis 2 foje 10 afiŝojn..

S-ro W. Weerheim, Boskoop rapor-
tis pri farita propagando ĉe U.N.I.C.
E.F.

La urbo-planoj de la V.V.V. „Am-
sterdam" en Esperanto fariĝis sukce-
so. Mi sendis al ĉiu Esperanto-gazeto
ekzempleron por recenzo. Mi ne men-
ciis mian adreson kiel forsendinto, sed
tiun de la V.V.V. kun la efiko, ke el
ĉiuj mondpartoj venis rekte ĉe la V.
V.V.petoj por sendi unu aŭ plurajn ek-
zemplerojn.

Mi kaptas ĉi tiun okazon sciigi, ke
mi nun 30 jarojn plenumis la funkcion:
kiel sekretario de la propaganda ser-
vo. Se iu alia inklinas transpreni ĉi
tiun funkcion, mi estas preta transdo-
ni ĝin.

Hans Bakker, sekretario..

f 1,81
f 10,73
f 1,25
f 28,29
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